ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата
його прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 05.11.2014 №37 «Про затвердження Регламенту
міської ради по розгляду заяв громадян та юридичних осіб з питань оформлення земельних
ділянок у місті Запоріжжі».
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів повторного відстеження є управління з питань земельних
відносин Запорізької міської ради.
3. Цілі прийняття акта
Регламентація правових та організаційних відносин громадян України та посадових
осіб місцевого самоврядування. Встановлення порядку та процедури розгляду та прийняття
рішень по заявам громадян щодо оформлення земельних ділянок у місті Запоріжжі.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Строк виконання заходів з відстеження з 05.11.2014 по 18.10.2016.
5. Тип відстеження
Дане відстеження є повторним.
6. Методи одержання результатів відстеження
Одержання результатів відстеження здійснюється за допомогою аналізу статистичних
даних щодо кількості прийнятих рішень щодо передачі земельних ділянок у власність або у
користування громадянам та юридичним особам.
7. Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних
Дані про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносин
шляхом проведення аналізу кількості заяв, які надійшли від громадян та юридичних осіб
щодо оформлення земельних ділянок або щодо відмови від користування земельними
ділянками у межах міста Запоріжжя.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
З моменту вступу в дію рішення від 05.11.2014 №37 «Про затвердження Регламенту
міської ради по розгляду заяв громадян та юридичних осіб з питань оформлення земельних
ділянок у місті Запоріжжі», а саме з 01.12.2014 та по теперішній час на сесіях міської ради
прийнято близько 2000 рішень з питань затвердження землевпорядної документації,
розробленої згідно затвердженого Регламенту.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз
його результативності буде здійснюватись в подальшому за допомогою періодичного
відстеження.
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